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8. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums",
Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0214, atdalot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 neizstrādājot zemes ierīcības projektu un
zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Rundāles novada domē 2020.gada 12.augustā reģistrēts Nr. 4-7e/20/2676 Latvijas valsts
Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) iesniegums par valdījumā esošo
nekustamo īpašumu "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums", Rundāles pagasts,
Rundāles novads, sadali. Ministrija plāno atdalīt atsevišķā nekustamajā īpašumā zemes
vienību (zemes vienību kadastra apzīmējumi 4076 008 0280). Lai varētu nodrošināt valsts
nekustamā īpašuma sadalīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā, ministrija lūdz Rundāles
novada pašvaldību pieņemt lēmumu par adreses/nosaukuma piešķiršanu jaunveidojamajam
nekustamajam īpašumam.
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums"
īpašnieks ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, reģistrācijas Nr. 9000002239.
Nekustamais īpašums "Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums", Saulaine, Rundāles
pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214 sastāvā ir 7 zemes vienības ar
kopējo platību 179,7008 ha un 11 būvēm, kuras reģistrētas Bauskas rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā Rundāles pagasta zemesgrāmatā nodalījumā Nr.324.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2006.gada
14.septembra likuma „Zemes ierīcības likums” 8.panta trešo daļu, likuma
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 15.pantu, Rundāles novada
domes 2012.gada 26.jūlijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Rundāles
novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam”, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,
Rundāles novada dome nolemj:
1. atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums
", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0214, ar kopējo
platību 179,7008 ha, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008
0280, 5,7090 ha platībā neizstrādājot zemes ierīcības projektu;
2. piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam 5,7090 ha platībā, kas sastāv
no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0280,
nosaukumu „Kaucmindes staļļi”;

3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 noteikt zemes lietošanas
mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme (kods 1003).
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